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Introdução: No decorrer da evolução da humana aos tempos de hoje o meio ambiente
tem sofrido muito com atitudes inconseqüentes e não planejadas da humanidade, que
busca evoluir, extrair, expandir, ignorando a existência do amanha.
Na ultima década esse quadro mudou devido à resposta do ambiente. As degradações,
desmatamentos e ma utilização dos recursos naturais, gerarão drásticas mudanças
climáticas e ameaças de extinção dos recursos naturais.
 A indústria é uma grande responsável pela degradação, e tem buscado diminuir o
impacto dos produtos gerados, um exemplo é a escoria, co-produto siderúrgico
altamente prejudicial à natureza, devido apresentar quantidades apreciáveis de metais.
Objetivo: O presente estudo tem como objetivo pesquisar acerca dos resíduos sólidos
da siderurgia e seus impactos sobre o meio ambiente, justificando a importância da
reutilização da escória.
 Metodologia: É uma pesquisa bibliográfica em dissertações,teses,artigos científicos,
livros e publicações digitais, sobre a indústria siderúrgica, escória e as consequentes
degradações ao meio ambiente.
 Resultados: Existem muitos estudos e pesquisas direcionadas a reutilização da escoria,
como na pavimentação, tijolos, argamassas e fertilização do solo que mostram pontos
positivos ao reaproveitamento da escoria tais como diminuição do impacto ambiental,
gerado pelo acúmulo de escória ao longo dos anos, e utilização dos recursos naturais,
entretanto o alto custo dos tratamentos inviabiliza a utilização.			 Conclusão: A
reutilização da escoria trás grandes benefícios a sociedade. Há vários campos de
utilização como em pavimentação e fertilização de solo. Concluiu-se que a reutilização
da escoria seria beneficia a natureza evitando a utilização de recursos naturais.
Entretanto, o alto custo dos tratamentos e pesquisas tem atrapalhado o avanço
cientifico.
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